
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła 

16 października 2022 

I czyt. Wj 17:8-13 

II czyt. 2 Tm 3:14-4:2 

Ref. Psalmu 121: „Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.” 

Ewangelia: Łk 8:1-8 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Sebastian John PARDO 

Sofia Anna-Mae PARDO 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA: 
 

Krystyna BURSKI 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCOWY 
 

Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy 

wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w 

nabożeństwie różańcowym codziennie o godz. 18:30, a w 

niedzielę o godz. 7:30 rano. Osoby modlące się na różańcu 

mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowanie kar 

czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi 

warunkami można zyskać, odmawiając jedną część różańca.  
 

REFLEKSJA O. PROBOSZCZA 
 

Modlitwa to nie tylko wypowiedzenie słów, ale przede 

wszystkim trwanie przy Bogu nawet wtedy, kiedy wydaje się 

to beznadziejne. Słowo Boże każe nam zastanowić się nad 

potrzebą wytrwałego modlenia się. Warto spojrzeć na 

biblijnego Mojżesza, który trwał ufnie przed Panem 

z wzniesionymi do góry rękami, by wyprosić zwycięstwo nad 

nieprzyjacielem. To pokazuje, że modlitwa musi stać się 

intensywna, gdy zdarzenia wystawiają nas na próbę. 

Otwierajmy się na słowo Boże, w którym Pan mówi do 

naszego serca i pragnie być blisko nas.  
 

ROCZNICA WYBORU KARDYNAŁA KAROLA 

WOJTYŁY NA PAPIEŻA 
 

Dziś przypada kolejna rocznica wyboru Kardynała Karola 

Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przez wstawiennictwo Świętego 

Jana Pawła II módlmy się o Bożę opiekę dla całej naszej 

ojczyzny.  
 

MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE ROKU 

KATECHETYCZNEGO I POLSKIEJ SZKOŁY 
 

Rozpoczęcie roku katechetycznego i Polskiej Szkoły im. Św. 

Kazimierza odbędzie się dzisiaj Mszą św. o godz. 13: 00. 

Podczas Mszy św. zostaną poświęcone tornistry i przybory 

szkolne.  
 

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI WOLONTARIUSZY 
 

Również dzisiaj o godz. 13:00 będzie odprawiona Msza św. w 

intencji wszystkich woluntariuszy, którzy pomagali nam na 

Polskim Festiwalu. Po Mszy św. zapraszamy na kawę, ciastko i 

wspomnienia z festiwalu. 
 

 

 

 

 

 

MŁODZIEŻ ZAPRASZA  
 

Dzisiaj młodzież naszej parafii rozprowadza świeżą KAPUSTĘ 

od Menonitów oraz kawę i pączki po każdej Mszy Świętej. 

Gorąco zachęcany, żeby wesprzeć młodych, którzy zbierają na 

wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony w 2023r. 

Dzięki waszej pomocy i dobroci, wielu z nich będzie mogło 

wyjechać na ŚDM i przeżyć niezapomniane chwile radości, 

doświadczenia Boga i budowania młodej wspólnoty Kościoła. 
 

MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA 
 

W środę, 19 października, zapraszamy na Mszę św. zbiorową o 

godz. 19:00.  
 

NIEDZIELA MISYJNA 
 

Najbliższa niedziela, 23 października, w Kościele będzie 

Niedzielą Misyjną. Naszą modlitwą i ofiarami będziemy 

wspierać wszystkich pracujących na misjach. Kopertki na 

drugą kolektę znajdują się w rocznych zestawach.  
 

SPOTKANIA MŁODZIEŻY 
 

Spotkania młodzieży młodszej (14 – 20 lat) odbywają się w 

piątki, o godz. 20:00 w sali Rycerzy Kolumba.  

O. Zbyszek serdecznie zaprasza młodzież, która przyjęła 

Sakrament Bierzmowania. 
 

Spotkania młodzieży starszej (21 – 35 lat) odbywają się się w 

środy o godz. 20:00 w sali Rycerzy Kolumba. O. Zbyszek 

serdecznie zaprasza. 
 

SPOTKANIA MINISTRANTÓW 
 

Spotkania ministrantów odbywają się we wtorki o godz. 17:30. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

Zachęcamy dzieci i młodzież do grup naszej parafii: 

Ministrantów, Młodzieżowej – starszej i młodszej. Więcej 

informacji na plakatach w gablocie przed kościołem. 
 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY  
 

Trwają zapisy na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Data: 

na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. Wymagany wiek: 15-35, 

szacowana cena ok. $2,500. Więcej informacji u o. Zbyszka. 
 

KLUB SENIORA 
 

Klub Seniora św. Kazimierza zawiadamia, że spotkania 

odbywają się we wtorki od godz. 11:00 do 14:00.  
 

WSPOMNIENIE BŁ. STEFANA KARDYNAŁA 

WYSZYŃSKIEGO 
 

W najbliższą niedzielę 23 października o godzinie 11:00 

członkowie Rady 9296 Rycerzy Kolumba będą wspominać 

naszego patrona bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i bł. 

Michael McGivney założyciela Zakonu, i rozpoczną Nowy 

Rok . Począwszy od niedzielnej porannej Mszy św. aż do 1pm 
wszyscy parafianie są zaproszeni na kawę, sok i pączki oraz do 

rozmowy z członkami na temat korzyści płynących z 

przystąpienia i dowiedzenia się więcej o Rycerzach Kolumba. 

Rycerze Kolumba to międzynarodowy katolicki Zakon 

Mężczyzn, którzy zostali wezwani do przewodzenia z wiarą, 

ochrony naszych rodzin, służenia innym i obrony wartości w 

zabieganym zmieniającym się świecie. Prosimy, dołącz do nas. 
 



SPOTKANIE DLA MAM 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy na spotkanie dla 

mam, w środę, 19 października, po wieczornej Mszy św., w 

dolnej sali Rycerzy Kolumba. Przyjdź, aby wspólnie powierzyć 

swoje troski i radości Matce Bożej Różańcowej. Przyjdź, aby 

spotkać się w gronie katolickich mam i porozmawiać w 

przyjaznej atmosferze przy herbacie i dobrym ciastku o 

troskach współczesnej mamy i jej rodziny. Spotkania dla Mam 

odbywają się już w 30. parafiach Archidiecezji Toronto. 

Zapraszamy! 
 

WYPOMINKI 
 

Miesiąc listopad jest czasem modlitwy za wszystkich 

zmarłych. W naszej pamięci przywołujemy tych, którzy odeszli 

do domu Ojca: rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, 

kapłanów i tych wszystkich, których poznaliśmy w naszym 

życiu i mamy wobec nich dług wdzięczności. Czynimy to, aby 

modlić się za nich polecając ich Bożemu Miłosierdziu. Oprócz 

naszej prywatnej modlitwy i zamawianych Mszy świętych w 

Kościele istnieje od 993 r. tradycja Wypominek. Kopertki na 

Wypominki znajdują się w wejściu do kościoła, a składamy je 

do specjalnej skarbony przy głównym ołtarzu. Za zmarłych 

wspomnianych w wypominkach odprawianych jest 30 Mszy 

św. w listopadzie, w Domu Prowincjalnym Misjonarzy 

Oblatów.  
 

FILM O MICHALE ARCHANIELE 
 

„Zobacz Anioła” – to najnowszy film o Michale Archaniele. 

Pisarze, wierni i duchowni kościoła Katolickiego, w miejscach 

objawień i kultu Świętego Michała Archanioła, odkrywają 

tajemnicę pierwszego pośród Aniołów Światłości. Świadectwo 

wiary, historia Kościoła, architektura i sztuka w kulturze 

chrześcijańskiej przybliża widzom niezwykłą postać 

Archanioła Michała. Dokument pobudza do refleksji nad 

rzeczywistością świata Aniołów Bożych i eschatologiczną 

misją, jaką wypełnia ich wódz. Ten wspaniały dokument 

zabiera nas po największych sanktuariach Świętego Michała 

Archanioła. Nasza parafia wykupiła licencję na pokaz tego 

filmu w Kanadzie. Premiera filmu w naszej parafii odbędzie się 

w niedzielę, 23 października o godz. 16:00 w sali parafialnej, a 

w piątek 21 października o godz. 19:00 w Centrum Jana Pawła 

II w Mississauga. Bilety można nabyć w biurze parafialnym 

lub dzisiaj w po Mszy św. w sali parafialnej. 
 

REMONT DRZWI DO KOŚCIOŁA 
 

Zakończyliśmy odnawianie wszystkich drzwi do kościoła od 

ulicy Roncesvalles Ave. Oraz od ulicy Garden. Po wielu 

dekadach drzwi ponownie wyglądają pięknie. Są 

zakonserwowane najlepszymi materiałami jakie dostępne są 

obecnie na rynku. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy 

wsparli ten projekt.  
 

KOPERTKI PARAFIALNE 
 

Wszystkie osoby, które chcą wspierać finansowo naszą parafię 
mogą korzystać z kopertek. Stali użytkownicy odbierają je raz 

w roku z początkiem grudnia, nowi proszeni są o konatakt z 

biurem parafialnym w październiku. Ofiary na kościół można 

odliczyć od podatku.  Zaświadczenia podatkowe za każdy rok 

są wysyłane do parafian pod koniec lutego. 
 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

29. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 16 października 
7:30 Różaniec 

8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego 

9:30 Za zmarłych z rodzin Taszyckich, Willamowicz, 

Kalickich, Szymaszczyk i Tomasik – rodzina 

Willamowicz 

11:00 Za parafian 

13:00 1. Za śp. Piotra Czajkowskiego (3. rocznica) – rodzina 

 2. W intencji dzieci rozpoczynających rok szkolno-

katechetyczny oraz w intencji wolontariuszy Polskiego 

Festiwalu na Roncesvalles 

19:00 Za śp. Rozalię Rzepę – bratowa Janina Nogaś 

PONIEDZIAŁEK, 17 października – św. Ignacego z Antiochii, 

biskupa i męczennika  

8:00 Dziękczynna za dar małżeństwa z prośbą o Boże błog. i 

opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Bogdana - własna 
18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Czesława Kluskę (2. rocznica) – córka Alicja z 

rodziną 

WTOREK, 18 października – św. Łukasza Ewangelisty  
8:00 Za śp. Kunegundę i Macieja Podczerwińskich – córka 

Zofia z rodziną 
18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Tadeusza Hałkę - syn 

ŚRODA, 19 października – bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana & 

męczennika 
8:00 O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej dla 

Tadeusza - mama 
18:30 Różaniec 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 20 października – św. Pawła od Krzyża 
8:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny Jankowskich - 

własna 
18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Wiktorię Pliszka i zmarłych z rodziny Plonów - 

Halina 

PIĄTEK, 21 października 
8:00 1. Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Bogumiła i Richard 

Sadlowski 

 2. Za śp. Bronisława Jasińskiego w 1. rocznicę śmierci – 

bratanek z rodziną 
18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Jana Zasowskiego – żona i dzieci 

SOBOTA, 22 października – św. Jana Pawła II, Papieża 
8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla 

Krystyny i Zdzisława Idzik z okazji 43. rocznicy ślubu - 

własna 

 2. Za śp. Jana Jasińskiego (9. rocznica) – żona z rodziną 
18:30 Różaniec 

19:00 Za zmarłych z rodzin Bembenek i Paściak - M.M. 

Bembenek 

30. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 23 października 
7:30 Różaniec 

8:00 Za śp. rodziców Wiktorię i Jana, rodzeństwo, Stanisława 

i Łucję, Józefa i Marię, Kazimierza i Eleonorę, Adama, 

Annę i Andrzeja, Eugeniusza, Zbigniewa i Kazimierza 

Buczak – rodzina Armatys 

9:30 Za parafian 

11:00 Dziękczynna z prośba o Boże błog. w dalszej działalności 

dla Rycerzy Kolumba 

13:00 Za śp. Stanisława Kołpaka – syn Józef z rodziną 

19:00 Za śp. Józefa Gaworecki (10. rocznica) – dzieci i wnuki 


